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اڭاج اتقىروجاڭاج يەدنىپكەاتقىروج ،پەلىرەگلىيەدنىپكە ،پەلىرەگلى

اڭاج ەدرىۋاداڭاج ەسەەدرىۋاد قىياسوقەسە قىياسوق

ۋالاراىنىتاسىگزىگەنەدنىسەكەرەممەتكوك

قىدنويار-ىلايمونوتۆا ىتقارۇتڭىنموكتراپ-
نىرۇبنەتسۇت-ىنۇك-28ڭىديا-1-ىتەتيموك
سىلىجامء ،پىشا- ساب- ڭىنڭيپنيجيشيجۋش- -

ىعلىج-2023 مەتكوك-- نىسەكەرەم- قىتپوت- -
ۋاتقىتتۇق ەدنىسىلىجام-- نەگەليوس- ىدزىڭام- -
‒ىتكەياد،ىدنەريۇ،ىدزىكتەجنىحۋرڭىنىزوسء
،ىدرىدنەل ىسەمەكەمنامرا-زىراكىتتەكەلمەم-
ىراتقىتساب ڭىنىسىلىجامء-- نىحۋر- ،ىدنەريۇ-
،ىدرىدنەلىتكەياد ڭىتقىلاترو- ىتقاتسىق-لىۋا-
ىتقىليابەناجۋتەلىرەگلىياپپاجىدۋرىدنەدلۇگ
ۋەدمەنۇ ىگەدنىنوجۋتيەشۇكياپپاجنىتەمزىق-
‒نەلىتكەيادنىراتپالات،نىرالۋرىتسالانروىتسىتاق
،ىدرىدناتقانايت،ىدرىد ‒ىتكەيادڭىدزىمىنويار-
،ۋرىدنەل ۋرىدناتقانايت- نىرىكىپ- .-ىتسادلىقا-
ىلايمونوتۆا قىدنويار-- ڭىنموكتراپ- -ىيجۋش-
.ىدراقسابىتسىلىجامءيۇرڭيشام

سىلىجامء ىدرالانىم- -رەج:ىتتەسروكپاتا-
،رەج رالۋارات- يجۋشسابىتتەكەرانەمايەدي-
نىسەكەرەممەتكوكىعلىج-2023ڭىنڭيپنيجيش
قىتپوت ۋاتقىتتۇق-- ەدنىسىلىجام-- نەگەليوس- -
ىدزىڭام ڭىنىزوسء- ەككىلرىبىيانىشنەمىحۋر-
،پىرىتلەك ڭىنىياتلىرۇق-20-ايتراپ-- نىحۋر- -
‒قارۇتىنىكە”،پىلوبىدناباتەگۋتە-ىشكەتەج
ڭىدۋرىدنات ڭەرەتمىلرۇعانانىنامءىشۋشەش“-
،پىنىسۇتء تروتء”--- ىدمىنات- يەشۇك“-- -‒
،پىت تروتء”- ىدمىنەس- ىنىكە”،پەدمەكەب“-
ىدۋاعروق قىلاكيمونوكەڭىتقىلاترو،پادنىرو“-
قاتسىق-لىۋاڭىتقىلاترو،ڭىنىسىلىجامءتەمزىق
‒ىتكەيادايوقنەدنىحۋرڭىنىسىلىجامءىتەمزىق
،پىرىدنەل ،پىرىدناتقانايت-- ساب---- يجۋش-
ڭىنڭيپنيجيش ‒نەگرىشەكنەدزوكىدڭايجنيش-
ڭىنىۋاقسۇنىدزىڭام،ڭىنىزوسءىدزىڭامىگەد
‒ڭايجنيشڭىنايتراپىگەدرىۋاداڭاجەناجنىحۋر

ۋراقسابىد ،پىرىدنەلىتكەيادنىسابوج-ىپلاج-
،پىرىدناتقانايت ىديادعاج-ىلەلەك-ىكە”-- -“

ەديەكوك ،پىيۇتء- ڭىتتەكەلمەم”- “نىسىءروز-

كىرەب-ەتسە ،پاتقاس- ياپپاج- كىتسيلايستوس-
ناعنادنامازىسو ىعادۋرۇقتەكەلمەمىتتەرىدۇق-
ڭىنڭايجنيش قىلايگەتارتس- لادء-ەملادنىنرو-
،پىرەگي ىتكەزەك-10قىدنويار-ىلايمونوتۆا-
موكتراپ تەمزىقڭىنىسىلىجامءىپلاج-ىشنىتەج-
،ياس-انىرالۋرىتسالانرو نىمىناتسۇۋماد-اڭاج-
،قىلوت ،پىرىدنەلىتكەيادياپپاج،لادء--ەملاد-
ەناجپەتوتەمزىقەنەسلەب-انىسانراۋماد-اڭاج
نەمىنو ،پىسىعوت- ‒مەكەبىدمىكەب،ىدمىنەس-
نەپقىدلىتاب،پەد كىلىشرەكپاۋاج-- ،پالاقرا- -
نىتاياساققىتشىنىتىدناياب،پىتەسروككىلرەكسى
،ىتتاپيس-ىلرىبۇتء كىدزىگەن- ،ىتتاپيس- قازۇ-
قىتقاشالوب ىدرەتتەمزىق-ىتتاپيس- ىتقىلىعڭىت-
،پىتەلىرەگلى ‒نامازىسوكىتسيلايستوسياپپاج-
ناعناد تەكەلمەم- ڭىدۋرۇق- ادنىعىروج-اڭاج-
اعۋسابىسقاجىدماداق،پىشاىسقاج-ىناماتساب
.كەرەكىۋنىشلۇق

سىلىجامء ىدرالانىم- ساب:ىدەتپىراد-اساب-
‒ەمزىقنامرا-زىراقىلاحڭىنڭيپنيجيشيجۋش
ىدزىڭامىگەدنىنوجۋتراسقاجەناجۋتيەشۇكنىت
نىسايەدي يەلىرەكشى- ‒ىدنەلىتكەياد،پىنەريۇ-
نامرا-زىرا«،پىر ەناج»نىسەجەرە-ىتەمزىق-
كىتتەكەلمەم ىراتقىتسابىسەمەكەمنامرا-زىرا-
ڭىنىسىلىجامء ،نىرالۋرىتسالانرو-- نىراتپالات- -
،پىرىدنەلىتكەياد ،پىرىدناتقانايت-- ڭىتقىلاح- -
نىعىلىشنىيق ،پىشەش- ڭىنايتراپ- نىماق- ۋاليو-
يساياس نىگىلىشرەكپاۋاج- ،پاتقاسكىرەبەتسە-
ىدڭايجنيش نەمڭاز- ،پىلوبىدناباتاعۋراقساب-
قىدلىشقىلاح ىگنەموت،يامىنياناتسالىقى-اتنى-
ۋاقراپاتقىمىتكەزو،پىتيەشۇكىدۋاليوەتكەش

نامرا-زىرا،پىتەتەمزىقاعيادعاجىلەلەك-ەتە
ڭىنىرادناگرو يساياس- نامرا-زىرا،ىسىلىرۇق-
نىرەلەلەسام ناتسابۋت- نەگلىكرى،ۋلاسەگنوج-
نامرا-زىرا ،ۋرىدنالىيادۇىدۋشەشنىرالولەد-
نامرا-زىرا ىتەمزىق-- ،نىسىلىزۇتء---- ----
ڭىنىرالرداكنامرا-زىرا،ۋالامروفەرنىمزيناحەم
ىدرەتتەدنىمىدنىيۇتءىتقايسىسىلىرۇقنىسوق
شۇك الاس- ،پىتەلىرەگلى- -ىگەدرىۋاد-اڭاج-
ڭىنڭايجنيش نامرا-زىرا- ىتەلىباقڭىنىتەمزىق-
نەم نىيەگڭەد- يابنىت- ،پىتالىراعوج- ماعوق- -
نەم-ىعىلىتقىنرو ىدناياب- ەگەزۇجىتقىتشىنىت-
مىلرۇعانا-اعۋرىسا ىدنەمراپ- كەرىت- ۋەلرىزا-
.كەرەك
سىلىجامء ىدرالانىم- پاتا- ساب:ىتتەسروك-
-لىۋا،ىعىلىشاۋراشلىۋاڭىنڭيپنيجيشيجۋش
،قاتسىق ىدزىڭامىگەدنىنوجىتەمزىقرالاۋراش-
نىۋادمىياب ڭىتقىلاترو-ەناج-- قاتسىق-لىۋا- -
ىتەمزىق ڭىنىسىلىجامء-- نىرالۋرىتسالانرو-- --
ايوقنەد ،پىنەريۇ-- ،پىرىدنەلىتكەياد- لىۋا-
اعۋتىمادنەمىدلاىتقاتسىق-لىۋا،نىعىلىشاۋراش
ىدنابات ،پىلوب- لىكۇب- لىۋاىعلىيبڭىننويار-
نىتەمزىقرالاۋراش،قاتسىق-لىۋا،ىعىلىشاۋراش
يادىعاديو ىتقاتسىق-لىۋا،پەتسىىتقىلىعڭىت-
ياپپاجنەمنىپرەسروزمىلرۇعاناىدۋرىدنەدلۇگ
نىگىدزىسپىۋاحقىتساڭىتتەكەلمەم،پىتەلىرەگلى
زىساماتماق ىدزىڭام-ەناج-ەگۋتە- لام،نىگە-
ڭىنڭايجنيشاعۋادماقنەمىرەدمىنوىعىلىشاۋراش
نەتكىليەدەك،پىتالىراعوجنىساماشۋسوقسەلۇ
،ىدۋەدمەكەبنىرەتكىتسىتەجۋلالاماقنادۋتلىرا
ىدۋتيەڭەك نەمۋرىدنەدلۇگ-ىتقاتسىق-لىۋا- -
ىدمىنوء ىدۋرىتساتشۇ- ،پىتەلىرەگلى- -لىۋا-
پىساك-ەشكەرە-ىعاتقاتسىق لەدەجنىرالالاس-
،پىتىماد ىعاتقاتسىق-لىۋا-- --1-،2-،3-

ڭىدرەتپىساك ،پىتەلىرەگلىنىۋماد-ىلاپسىعوت- -
ڭىدرالاۋراش پىرىتترا-ىتسىرىك- نىسانراۋياب-
زىسكىدزۇ ىسىلىرۇققاتسىق-لىۋا،پىتيەڭەك-
نىتەكەرا ڭىتقاتسىق-لىۋا،پىراقتايەلىرەكشى-
مىلرۇعانا ،ياب- مىلرۇعاناڭىنىسىمرۇترالاۋراش-
،ىتتىقاب ڭىتقاتسىق-لىۋا- مىلرۇعانا- ىتكىروك-
نىۋلوب ىدۋرىسا-ەگەزۇج- لىۋا،پىتەلىرەگلى-
ادنىعىلىشاۋراش ڭىنڭايجنيشاعۋرۇقلە-ىتتاۋق-
.كەرەكۋانرانىتاۋق-شۇك
سىلىجامء ىدرالانىم- ايتراپ:ىدەتپىراداساب-
نىتەمزىقۋەدمەنۇىتقىليابڭىنىتەتيموكقىلاترو
ياپپاج ۋتيەشۇك- ،نىرەدمىشەش-ىگەدنىنوج- -
نىرالۋرىتسالانرو ،پىرىدنەلىتكەياديەلىرەكشى-
‒يمونوكەنىگىدلىشمەنۇقىلياب،پىرىدناتقانايت
،قىلاك قىدماعوق- راء،انىسىرابىپلاجڭىدۋماد-
ڭىنڭايجنيش،پىلوبىدناباتەگۋرىڭىس-انىسالاس
قىلياب تراش- ،قىلاكيمونوكەنەم-ىيادعاج--
قانايتنىيادعاجكىدنىزۇجسىءۋمادقىدماعوق
،پىتە ڭىتقىلياب- نىساماش-ىپلاج- ،ىدۋراقساب-
،ىدۋەدمەنۇياپپاج،ىدۋرىتسەلۇيملىعىتقىلياب
،قىتسا،ۋس،پىتەلىرەگلىىدۋنالادياپ-ىلاملانيا
،رەج ،ايگرەنە- ،پىساكرەنو- سىلىرۇق- ىتقايس-
ىدنىيۇتء قىلياب-ىعادرالالاس-- ىدۋەدمەنۇ- -
ىتكەنروك ەدرۇت-- ،پىرەگي-ىتقىم- ناتقىلياب- -
ۋنالادياپ نىگىلىدمىنو- ،پىتالىراعوج- -ىپلاج-
‒قىلياب،پىتيەشۇكنىمىناتكىدلىشمەنۇڭىتقىلاح
نات ۋنالادياپ- ەدنىلىسات- سىلىرۇب-ىلرىبۇتء- -
ڭىنماعوق،ڭىناكيمونوكە،پىتەدلەدەجىدۋاساج
.كەرەكۋرەبمەدانىۋمادىلاپاسىراعوج
سىلىجامء ىدرالانىم- لىكۇب:ىدەتپىراداساب-
ىعادنويار ڭىلاق-- ايتراپ-- ىرەلەشۇم-- نەم- -
رالرداك يساياس- يساياس،نىتەلىباقۋادمىرىجۇت-
ۋنىسۇتء ،نىتەلىباق- يساياس- ۋراقتا- نىتەلىباق-

لىشروء،قاقسامىلرۇعانا،پىتالىراعوجمىلرۇعانا
يناحۋر نەميۇك- ‒ارۇتپەجماقمىيادراء”ەناج-
نىت كىلىشرەكپاۋاج“- قىلاتروايتراپنەممىنات-
ڭىنىتەتيموك ،نىرەدمىشەش- نىرالۋرىتسالانرو- -
زاق ادنىپلاق-- ،پىرىدناتقانايت-- ،ىشىءلە--- -
اراقىلاح مىلرۇعاناىديادعاجىلەلەكىكەىدنىس-
يادىعاديو رىبء- نەتتەدنى،پالراپسوجساتۇت-
ۋناتقاس ۋەدنىگزىت--- نەم-- ،قىلاكيمونوكە- -
قىدماعوق رىبءىدۋماد- ساتۇت- ،پالراپسوج- -
نەمۋماد ىتكىدزىسپىۋاح-- رىبء--- ساتۇت- --
‒اكيمونوكەقىدلىجساتۇتىدرازان،پالراپسوج
،قىل قىدماعوق- ەنىرەتتەدنىم-اناسىنڭىدۋماد-
،پىرىدنالرىعوش ىيانىش-- ،پىرەگي-- -ىتقان-
،پەتسى نەپقىدلىتاب،پىرىدنىتسىءياملاساب-
كىلرەكسىنەپكىلرەبەش،پالاقراكىلىشرەكپاۋاج
،پىتەسروك ىدرەلەلەسام---- ،ىدۋشەش----- -
تەمزىقىدۋتلىرا-ىتقىدنىيق ڭىدۋشانىيادعاج-
سىلىپرەس ،پىتە-ىنىيۇتء- ۋەتترەز-ۋرەسكەت-
نىليتس ىديادعاجىتقان،پىرىدنەلەلۋاسياپپاج-
،پىرەسكەت لاما-سىداء-ىگي-- ،پىراعىش- --
‒كىدلىشەروت،ىتقىدلىشامروف،پەتسىسىءىتقان
‒ەتەسروككىلرەكسىاناتتارياق،پاتسالالىتابىت
نىت كىدنىزۇجسىء- قىدماعوقىلىقراتەكەرا-
،پاتقاسنىعىلىتقىنروسىترۇءڭىديادعاجىلەلەك
‒راسقاجناتقاجىپلاجڭىنمىلانياقىلاكيمونوكە
ەگەزۇجنىۋ ،پىرىسا-- ڭىنىساراقۇبتلۇراء- -
قىدلىجساتۇت،پىتراسقاجزىسكىدزۇنىسىمرۇت
ڭىتتەمزىق ەگەزۇجنىۋلوب-ىسقاج-ىساماتساب-
ىدۋرىسا ‒ستوسياپپاج،پىتەلىرەگلىانىشلۇق-
كىتسيلاي ناعنادنامازىسو- ڭىدۋرۇقتەكەلمەم-
ڭايجنيش نىۋارات- ىۋنىشلۇقاعۋزاجيادىعاديو-
.كەرەك

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

كىيەرىدنەلىتكەياد،كىيەتتىگۇ،كىيەنەريۇيەلىرەكشىياپپاجنىحۋرڭىنىياتلىرۇق-20ايتراپ

ىتشاسىلىجامءىتەتيموكىتقارۇتڭىنموكتراپقىدنويارىلايمونوتۆا
ڭىنىسىلىجامءىراتقىتسابىسەمەكەمنامرا-زىراكىتتەكەلمەمەناجنىحۋرڭىنىزوسءىدزىڭامنەگەليوسەدنىسىلىجامۋاتقىتتۇققىتپوتنىسەكەرەممەتكوكىعلىج-2023ڭىنڭيپنيجيشيجۋشساب
ىدرىتسالانرو،ىتسادلىقاىدرەتتەمزىقىتسىتاقەگۋتيەشۇكياپپاجىدۋەدمەنۇقىليابنەمۋتەلىرەگلىياپپاجىدۋرىدنەدلۇگىتقاتسىق-لىۋا،ىدرىدنەلىتكەياد،ىدنەريۇ،ىدزىكتەجنىحۋر

ىدراقسابىتسىلىجامءيۇرڭيشام

مەتكوك ،ەدنىزەك-ىسەكەرەم- ىدرادنامرىقوپەلرىزا“نىمىيۇبكىلەكەرەمتەينەدام”ىتكىلىكتەجىنەكۇدپاتىكاۋحنيشىعادنىنادۋاياعوتناعاش-
قاشۇق نىسەكەرەممەتكوكەدنىشىىيارۋقوپاتىكۋيوق،پاتقىلوتنىرەدمىلىب،پىلاپىتاسپاتىك،پىلەكنانىترا-ترارادنامرىقو.ىدلاىسراق-اياج-
.ىدزىكتوىلانىعام-نامءىراءنامىداش-تاش

ڭاۋگاۋحڭايىشلىتءنەگلىتەسىنىسۇناعالراباح،پىتراتنىتەرۋس

.ادۋقوپاتىكەدنىنەكۇدپاتىكاۋحنيشىعادنىنادۋاياعوتناعاشنامرىقوياتنەكشىكىنۇك-25ڭىديا-1□

ىدزىكتوىدنامءىنەكەرەم،پىقوپاتىك:ياعوتناعاش

زىمىشلىتء ڭاج- ڭىديا-1.ىديالراباحڭاي-
قىتقاميا-ىنۇك-28 ،تەينەدام- ،ەيبرات-ەنەد-
نەنىسەمەكەمتاحاياس-ەناج-ايزيۆەلەت--ويدار
‒نىسىلامەدىسەكەرەممەتكوك،ادناعاراقاعۋسىعۇ
مادا400ڭىم407ىپلاجنەنىشىلەزىمىعاميااد
‒ىگەدلىگزەمسەكياس،پادلىباقىشتاحاياستەر
،ناقترا22.71%نەد تاحاياس- 203-ىسىرىك-
نويلليم ڭىم700- ،پىتەج-اعناۋي- سەكياس- -
.ناقترا21.25%نەدىگەدلىگزەم

مەتكوك ‒ىدنوءزىمىعامياەدنىزەكىسەكەرەم-
نەم-ىگىدزىسپىۋاحسىر نەتتەدنى- -ۋناتقاس-
ۋەدنىگزىت ىعلاۋرىدناتقانايتيادىعاديونىبالات-
ادنىتراش تاحاياس- سىنىروك- ىرادنويار- ەناج-
رادنىروىتقايسياراس،ڭالا،ياجارۇم،تەينەدام
نەپپىترات ،پىلىشا- سەلىلەج- ،تەينەدام- ەنەد-
،ەيبرات تاحاياس- نىرادلىميق- زۇم-راق،ۋزىكتو-
تروپس نانىعاجتاحاياس،ۋتەتسىرونىرادلىميق-
كىلىدمىيت-اققىلاح ۋزىكتەج- ۋراعىشنىرالاراش-
-تەينەدامىگەدنىزەكىسەكەرەممەتكوكىلىقرا
.ىدرىدنادناجمىلرۇعانانىرازابتاحاياس
راق زۇم-- نىنىيو- ،پالاشامات- نارياسادراق-
‒لانيااعمىقۋاۋزىكتونىسەكەرەممەتكوكپىلاس
نىجلىبرودء.ىد لىمە-ىنادۋا-- راق- -ىعڭاش-
‒ڭاشراق،پىسەرىتنىيءرادماداادنىلازڭىنىڭالا
پالياقالا،پىنەلوباعنامۋد-ەشكەرە-ىڭالا-ىع
ناعالياعيا ىتشىناۋق-- ىداماتسالوترەدنۇ-- --.
،پىۋەتىعڭاشادالادناعناتمىقراققاكىلىشپوك
.ىدلاىسراقنىسەكەرەممەتكوك

،ەسەرىسا،نىماتانۇىدۋبەتىعڭاشاتقىلىشياج”
راڭىس نەمياتقات- لۇب.ىتقىزىقەشكەرەۋاناعرىس-

ڭىنارا ‒وكيادنوسرالالاب،نەكەىلياجىساترو-
ىدلىڭ ىعاتىدرالالابادناعاسوبزىمىلوق،ىدانيو-
.يەلناۋدىشتاحاياسىدەد“زىمەلەكپىترەاد

نىجلىبرودء ڭىنىڭالاىعڭاشراقلىمەىنادۋا-
‒ەجەرادەشىلرۇت،رتەمىشراشڭىم670ىمەلوك
،راب-ىلوج-ىعڭاش7-ىگەد ،قىدباجامىعرىس-
رىبء،قىلوتىرالىعلىرۇقىتقايساپسات-امىعرىس
.ىدالايادلىباقىشتاحاياس2000اتتىقاۋ

راق ىعڭاش-- ڭىنىڭالا--- ىسىتپاۋاج--- ----
ىجراقماتسانانناۋينويلليمرىبء”:ناي-ىزيۋ
،پىراعىش ۋاناعرىس- ،ىراتقىدباج- ۋاتقاستاز- -
نىرالىعلىرۇقىنويارۋس-سا،پاتقىلوتنىباكش
ىعڭاشىلياجەدىتپىتءاعرالىشتاحاياس،پالاڭاج
ۋبەت نىساترو- قىتتاراج- لۇب.ىدەد“- راق- -
ىشتاحاياستەرماداڭىم85لىيبىڭالا-ىعڭاش
.نەكەناعادلىباق

نانىتاحاياسزۇم-راقىقسىقەدنىزەك-ەكەرەم
ادرالىتقايسۋالاشاماتلۇگ،ۋسۇتءاعناسارا،سىت
ىدرالىشتاحاياس اشنىراب-- ىدارۋاب-- ناۋاس.- -
ڭايجنيش-ىعادنىسالاق ناساراناۋچڭىشىسنايت-
ىرەشلومۋادلىباققانوقڭىنىياجقانوقسىلامەد
ترىۋاق ،پىترا- كىلىشپوك- نەنىزەكسىلامەد-
پىنالادياپ پىسۇتء-اعناسارا- مەتكوك،پىنىتۇك-
.ىدزىكتونامىداش-تاشنىسەكەرەم

ڭايجنيش سىلامەدناساراناۋچڭىش-ىسنايت-
،پالاڭاجنىرەتكىشلوكناساراقىلالادىياجقانوق
نىسەجەراد ،پىتالىراعوج- ڭىنىگىشلوكناسارا-
نىناس ،ىدزىكتەج-اع10- ادنۇم- رالىشتاحاياس-
.ىدالااناتتازالءنانناساراقىتسىادزاياناعاقاق

)ەتتەب-3ىساعلاج(

ىتشااماتساباشاماتاتتاحاياسىگەدنىسەكەرەممەتكوكياتاعابرات!ناۋيڭىم700نويلليم203
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نەشانيماجلۇگ:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

يام ىلۋايوبيام يەتتەرۋسىلۋايوب ،ياتاعابراتيەتتەرۋس ىتەينەدام،ياتاعابرات نەگەدنەكروىتەينەدام ،رەجنەگەدنەكرو ۋعىنىت،رەج ەگۋنىتۇكــۋعىنىت ىلياجەگۋنىتۇك نەكەمىلياج نەكەم

كىيەرىدنەلىتكەياد،كىيەتتىگۇ،كىيەنەريۇيەلىرەكشىياپپاجنىحۋرڭىنىياتلىرۇقـ20ايتراپ

زىمىشلىتء ىديالراباحـايشيل-- ڭىديا-1.-
قىتقاميا-ىنۇك-28 موكتراپ- قىدلىج-2022-
قىلالاق(قىدنادۋا موكتراپ)-- ڭىنىرەليجۋش-- -
ىگزىگەن نىتەمزىق-ىسىلىرۇق-ايتراپ-ىتاس-- -
نەدۋرەگي پەسە- ،ۋرەب- ،ۋالاعاب- ۋاتپاراس- -
نىسىلىجامء ىيجۋشڭىنموكتراپقىتقاميا.ىتشا-
ىدراقساب-ىتسىلىجامء-وگنايجيۋ زوسءىراء-
.ىدەليوس
ۋرىتسادمىيۇموكتراپقىدنويار-ىلايمونوتۆا
ڭىنىمىلوبء ىتسىتاق-- ىراتسادلوج-ىتپاۋاج-- -
ەكسىلىجام ،پىسانىتاق-- كىلىشكەتەج- .-ىتتە-
ىيجۋشموكتراپ)قىلالاق(قىدنادۋا7،ەتسىلىجام
اراكەش-ەناج تەمزىقايتراپىنوياركىتسەبلەس-
ىتساراقەتوتاعموكتراپقىتقاميا،ىگەدنىتەتيموك
رادناگرو تەمزىق-- ،ىگەدنىتەتيموك--- -----
ۋتراعا-ۋقو تەمزىق- ىتپاۋاج-ىگەدنىتەتيموك-
راتسادلوج نەتتەمزىق-ەكەج--ەكەج- پەسە- -
ىدرەب وگنايجيۋ.-- ىدزوسء--- تايقۇم-- --
‒ۋشەش،پىرەباعابپەلرىب-رىبءىراءىدادڭىت
ۋتەزۇت-ۋەتتەر،پىتەسروكىدرەتكەشنىيۇتىش
.ىدرەبپادنىقيانىسىلاتەب

سىلىجامء ىدرالانىم-- اساب-- ىدەتپىراد-- -:
مزيلايستوس-اشوگڭۇجرىۋادء-اڭاجڭيپنيجيش
ايتراپ،پىلوبىدناباتەگۋتەىشكەتەجنىسايەدي
‒نەلىتكەياديەلىرەكشىنىحۋرڭىنىياتلىرۇق-20

،پىرىدناتقانايت،پىرىد ‒اتروىكتەر-3،-2-
ڭىتقىل ڭايجنيش- ەمىگڭاىگەدنىنوج-ىتەمزىق-
‒ناتقانايت،پىرىدنەلىتكەيادنىحۋرڭىنىسىلىجامء
سابڭىنىسىلىرۇقايتراپىگەدرىۋاداڭاج،پىرىد
‒ىتكەيادنىنايشۋلقىدمىيۇڭىنايتراپنەمىبالات
،پىرىدنەل ‒ڭايجنيشڭىنايتراپىگەدرىۋاداڭاج-
لادء-ەملاد،قىلوتنىسابوجىپلاجۋراقسابىد
،پىرىدنەلىتكەياد -10قىدنويار-ىلايمونوتۆا-
‒نىتلا،ىشنىسەب،ىشنىشۇءڭىنموكتراپىتكەزەك
،ىش ڭىنىحۋرڭىنىرەتسىلىجامىپلاج-ىشنىتەج-
ياپپاجڭىنايتراپىدرازان،اشنىيوبىۋرىتسالانرو
ەگۋتيەشۇكىنوەناجاعۋلوبىدناباتانىعىلىشساب
،پىرىدنالرىعوش ايتراپ(موكتراپ-ىلەجەرادراء-
قىلىشساب ڭىنىرەليجۋش)-ىساپپۋرگ- ىگزىگەن-
ىتاس ايتراپ-- ىسىلىرۇق-- نىتەمزىق-- ۋرەگي- -
،پىزىكتوناننىسياپپاجنىگىلىدمىنو،نىساپاس
ەناجڭىدۋرەگينىسىلىرۇقايتراپىتاس-ىگزىگەن
ياپپاج-ىنايتراپ ڭاتاق- ىشنىرىبءڭىدۋراقساب-
نىتەدنىم-ىمادا-ىتپاۋاج مىلرۇعانا- ،پىتياتاق-
،پىرىدنالىتقان ىرادمىيۇ-ايتراپ-ىلەجەرادراء-
‒ناتقارۇتىنىكە”ىدرالرداكىلايتراپڭىلاقنەم
نىنامء-ىشۋشەش“ڭىدۋرىد ڭەرەت- ەگۋنىسۇت-
،پەتكەتەج تروتء”--- ىدمىنات- يەشۇك“-- -‒
،پىت تروتء”- ىدمىنەس- ىنىكە”،پەدمەكەب“-
ىدۋاعروق ياپپاج-ىنايتراپ،پادنىرو“- ڭاتاق-

ڭىدۋراقساب نىۋەدڭەرەتياراقاعىتاسىگزىگەن-
راب اڭاجىگەدرىۋاداڭاج،پىتەلىرەگلىنەپشۇك-
ىدنايابنەمىعىلىتقىنروماعوقڭىتقاميااتقىروج
.كەرەكۋشاانىشلۇقنىيادعاجاڭاجڭىنىعىتشىنىت

سىلىجامء ىدرالانىم- ڭىنايتراپ:ىتتەپالات-
‒ۇكنەپقىلىدناباتسامىجلۇبنىعىلىشسابياپپاج
ڭيپنيجيشەتتەكەرا،اديساياس،ادايەدي،پىتيەش
‒ىتەتيموكقىلاتروايتراپنەكتەىقتيۇىتسادلوج
نەم ناتساب- ىتقىلىدزىۋارىبءڭەلەكسوقايا--
ڭىنىتەمزىققاميانىعىلىشسابڭىنايتراپ،پاتقاس
،ادنىسالاسراء ‒ىتكەيادادنىنىۋبراء،ادنىعاجراء-
‒ۋراقنەمايرازان.كەرەكۋرىدناتقانايت،ۋرىدنەل
سامىجلۇبىدۋنال نەپقىلىدنابات-- ،پىتيەشۇك- -
ڭىنايتراپ زاپماساج--- نىسايرازان--- ۋنەريۇ--
ايتراپڭىم”10،پىرىدناتقانايتتايقۇمنىسابوج
ايتراپڭىم10،ۋراب-ەنىبەتكەم-ايتراپ-ىسەشۇم
نىعاباس-ايتراپ-ىسەشۇم ڭىم10،ۋتوء- ايتراپ-
‒ەكشىنىلىميق“ۋرابانىسابتوڭىم10-ىسەشۇم
يەلىر ۋتەتسىرو- كەرەك- ،ىتكەزو.- -ىلەلەك-
اعيادعاج ناتسامىجلۇب-- تەمزىق-- ،پەتو-- -
ماعوق سابقىتشىنىتىدنايابنەم-ىعىلىتقىنرو-
نىساناسىن پاتقىم- نەدرەتاق-پىۋاح،پىرەگي-
،ڭىدۋتەكىدلىپەكەككىدزىسپىۋاح،ڭىدۋناتقاس
رابنىرەتتەمزىقىلرۇتءڭىدۋاعروقىتقىلىتقىنرو
نەپشۇك يادىعاديو- ۋەتسى- كەرەك- ىگزىگەن.-

ڭىنىتاس ‒ناباتسامىجلۇبنىۋراقسابقىدماعوق-
نەپقىلىد ،پىتەلىرەگلى-- ىگزىگەن-- -ىنىتاس--
قىدماعوق ڭىدۋراقساب- نىيەگڭەدۋنادنامازىسو-
‒ۋراقسابقىدماعوقىتاسىگزىگەن،پىتالىراعوج
‒زىسۋاقانىمزيناحەمقىلىشسابڭىنايتراپ-ىعاد
پالراپسوجساتۇترىبءنىعىليابشۇك،پىرىدناد
،پىرىدنالىلاپاس ‒ۋەلا،لىۋا،الاق،پىرىتكىرىب-
كىتتەم .كەرەكۋتيەشۇكىدۋراقسابىدراتقامۋا-
نەپقىلىدناباتسامىجلۇبنىمىيۇىتاس-ىگزىگەن
،پىتيەشۇك ڭىدۋرەگيپاتقىمىنىتاس-ىگزىگەن-
ىسىلىرۇقايتراپ،پىتانروكىرەبنىسىلاتەبنىقيا
ىلىقرا قىدماعوق-ىتاس-ىگزىگەن-- ۋراقساب- -
‒نادزىسۋاقانىسەيۇجۋتەكىلىشكەتەجەنىتەمزىق
يساياسڭىنىمىيۇايتراپىتاس-ىگزىگەن،پىرىد
‒كىدزۇنىسايستكنۋفقىدمىيۇنەمىسايستكنۋف
‒ىجلۇبنىليتستەمزىق.كەرەكۋتالىراعوجزىس
سام نەپقىلىدنابات- ،پىتراسقاج- ىزوء-ەنىزو-
سىرەكڭوت ۋاساج- نەمىحۋر- ياپپاجىنايتراپ-
ڭاتاق ىگزىگەن،نىۋماديەدڭەرەتڭىدۋراقساب-
،پىلوبىدناباتەگۋتەلىرەگلىنىۋيەڭەك-اعىتاس
،كاپ-ىليتس يساياس-اشاماتسىرۇد-ىتلاس- -
ىسىلىرۇقايتراپ.كەرەكۋرىتساتپىلاق-ايگولوكە
نىگىلىشرەكپاۋاج سامىجلۇب-- نەپقىلىدنابات-- -
،ۋراقسابايتراپىنايتراپ،پىرىدنالىتقان،پىتياتاق
ڭاتاق-ىنايتراپ ۋراقساب- قىلاعلۇت-ىگزىگەن- -

نىگىلىشرەكپاۋاج ىلەجەرادراء،پىراقتاتايقۇم-
‒ىرەليجۋش)ىساپپۋرگقىلىشسابايتراپ(موكتراپ
ڭىن نىتەمزىقىسىلىرۇقايتراپ-ىتاس-ىگزىگەن-
نەدۋرەگي پەسە- ،ۋرەب- ،ۋالاعاب- نىۋاتپاراس-
زىسكىدزۇ ۋرەگينىسىلىرۇقايتراپ،پىتەدڭەرەت-
ڭىنىگىلىشرەكپاۋاج ،پىناتقانايت-- -ەي-ەكشۇك-
.كەرەكۋتەكىدلىپەكىيانىشانىۋلوب

ەتسىلىجام نەنىتەمزىق-- پەسە-- نەگرەب- -
ڭىدراتسادلوج ىسىلىرۇقايتراپىتاس-ىگزىگەن-
.ىدلىزىگرۇجۋالاعابانىيادعاجۋرەگينىتەمزىق

سىلىجامء .ىدلىشاادنىسامروفناركە-ەنيەب-
،ناقۋەلوتنىديا ڭاج- ،اۋحۋاي- ،ناقلاۋءاريملا-
،ڭايچيۇگەۋش،ڭىفيشۋاج،كەبرىداقىزاعامۇج
ۋاج ،ڭافيۇس- ،يۇش-ىك- راتقۇم- ،كەبمىراك- -
،نۇجوگ-ىچ نىقراج- ،يابرىبڭاج- ،ياحيب- -
ڭىشڭۇدڭاۋ رالىلراتاق- .ىتسانىتاقەكسىلىجام-
قىتقاميا موكتراپ- -ىتەمزىق-ىسىلىرۇق-ايتراپ-
قىلىشساب ،ڭىنىساپپۋرگ- ڭىتقاميا- ،ۋسىعۇ”- -
كىلىدمىيت ،ۋاساج- اشنىيوبىلىميق“ۋرىتسىعوت-
ۋرۇت-اتقاتسىق ڭىنىساپپۋرگقىلىشسابىتەمزىق-
،ىرەلەشۇم ڭىتقاميا-- ىگزىگەن-- ىنىتاس-- --
،ۋراقساب ،ۋاراقسىء- ۋرىتسەكياس- ەنىمزيناحەم-
ىگزىگەن،راتسادلوجىتپاۋاجىعادرادنىرو-ەشۇم
ىعادىتاس ڭىدرالرداك-ىلايتراپ-- ىرەدلىكاۋ- -
.ىتسانىتاقەكسىلىجام

زىمىشلىتء تەمرۇق- ناقازرىمـ .ىديالراباحـ
نەنىنۇك-23ڭىديا-1 نىيەد-ەنىنۇك-26-- -
قىتقاميا ڭىنموكتراپ-- راسابنىرو-- ،ىيجۋش-- -
كىلىشمىكا ڭىنىسەمەكەم- ناقۋەلوتنىدياىيلاۋ-
كەشەۋاش ،ىسالاق-- ياعوتناعاش-- ،ىنادۋا-- -
ىراسقىبوق لۇعڭوم- ىلوت،ىنادۋا-ىلايمونوتۆا-
ڭىنىنادۋا ەناج--- نىجلىبرودء-- ڭىنىنادۋا-- --
انىراتقىلۋاتسىق ،پىراب--- مەتكوك- -ىسەكەرەم-
نەمىسىنالياب يادعاج- ،پىسىعۇ- لاح- ۋارۇس- -
نىلىميق ،پىتەتسىرو- ڭىنىياتلىرۇق-20-ايتراپ-
،نىحۋر ىلايمونوتۆا-- قىدنويار----- -ىكە-
ڭىتسىلىجامء -ىشنىگەىراءىدزىكتەجنىحۋر-
ڭىدرالىشلام سىمرۇت-سىرىدنوء- -انىيادعاج-
ۋرەسكەت ۋەتترەز-- ،پىزىگرۇج- نەم-ايتراپ- -
ڭىتتەمىكۇ نەم-ىعىلروقماق- نىرىيەم- اعرالو-
.ىدرىدنىزەسىيانىش
لاحپالارا ۋارۇس- انىسابتورىبراءادنىسىراب-
ادناعراب ناقۋەلوتنىديا--- ىشنىگە---- ----
نەمرالىشلام نىقاج-- ،پىسەلەمىگڭا- ڭىدرالو-
،ىسىمرۇت-سىرىدنوء قىلۋاسنەد-- ،ىيادعاج- -
‒رالىتقايسىيادعاجۋسۇتءاعۋقوڭىنىرەتتنەزرەپ

‒ۋاسنەداعرالو،پىسىعۇىليەجگەت-يەجگەىد
ىدۋلوبءلىڭوكەككىدزىسپىۋاح،پىتۇكنىراتقىل
يالاعاداق ىدرىسپات- ىتاجاراقۋارۇسلاحىراء-
نەم ڭىنايتراپ،پىنىسۇنىرادمىيۇبۋارۇسلاح-
كىلىدمىيت-اققىلاح ۋاساج- -ىشنگەنىتاساياس-
.ىدزىكتەجاعرالىشلام
ناقۋەلوتنىديا ىدرالانىم-- پالات- :-ىتتە-
،رالالاق-نادۋا رالۋارات- يساياس- ىديەگڭەد- -
مىلرۇعانا ،پىتالىراعوج- نەكتەكەزو-ىتقىلاح-
‒ىسىمرۇتقىلاح،پىتانروكىرەبنىسايەديۋماد
ڭىن نىگەش-ىگنەموت- ،پەدمەكەب- ڭىناراقۇب-
لاح ،اتنىراب،پاتقاسەديەكوكمىيادراءنىياج--
‒رۇتقىلاحنەمىرەتشۇكراب،كىلىشنەپسىيۇسراب
ىدرەتسىىگي،ىدرەتسىىتقان-ىتسىتاق-انىسىم
ىۋەتسىيادىعاديونەپكىلىشنەپسىيۇس،ايوقنەد
كەرەك مىلياج.- نەم- نىگىدڭەت-ەپەتڭىدلام-
ۋاتقاس نىرەتتەمزىق-- يادىعاديو--- ،پىرەگي- -
ىشنىگە ىدرالىشلام--- اۋحڭۇج«-- قىلاح- --
ىتسىتاقىتقايس»ىڭازمىلياجڭىنىساكيلبۋپسەر
‒ەتەجاعۋنۇسيوبنەپقىلىلاناس-ەگرەلەجەرەڭاز
مىلياجەناجۋلاسمىيتاعۋعابلامادمىلىياج،پەل

نەم ‒ەدمىزۇتۋاتقاسنىگىدڭەت-ەپەتڭىدلام-
ڭاتاقنىر ،پىرىدناتقانايت- نەتكەش- لامسىت-
ڭاتاق-اعۋعاب نىسايگولوكەمىلياج،پىلاسمىيت-
‒ىگەنىعىلىشاۋراشلام.كەرەكۋاعروقەتكىلرىب
ۋتالىراعوجنىز نىتەمزىق- ،پىرەگييادىعاديو-
مەج-ىلاپاس پوشء-- نىسازاب- -مەج،پىرۇق-
‒نەدمەلوك،پىتيەشۇكنىتەمزىقىعىدنىيادپوشء
‒مىعابلامناعنادنامازىسو،نەگنەدمەشلو،نەگ
نىعىلىش ىعىلىشاۋراشلام،پىتىمادنەپشۇكروز-
‒ەگلىنىۋمادىلاپاسىراعوجڭىنىسالاسپىساك
ۋتەلىر كەرەك- لام.- ىعادنىنويارىعىلىشاۋراش-
تىقاب ڭىنىتەكەب-- كىتپەش-- نىلور- -ەنەسلەب-
،پىرىدنەلەلۋاس لام- قىلىشاۋراش- ڭىنىنويار- -
سىمرۇت نىتاۋقي-ىعادنىعاج- ىدۋرىدنەدلەمەك-
‒ىتكىرىبقىلوتىدراتقىلياب،پىتەنىيۇتءراعىش
لام،پىر ‒ەكەبتىقاب”ڭىنىنويارقىلىشاۋراش-
،پىتەدلەدەجىدۋراقتانىسىلىرۇقايرەنەجني“ىت
ڭىدرالىشلام--ىشنىگە نىيقىۋنىۋج”- ،ۋلوب-
نىتاج ،ىسەلەسامنىرو- “ۋلوبنىيقىۋناتقامات-

ىتقايس نىراتقىلىشنىيق-- ىيانىش-- ،پىشەش-- --
ڭىدرالىشلام--ىشنىگە سىمرۇت-سىرىدنوء- -

نىساپاس زىسكىدزۇ- ،پىتالىراعوج- ياتاعابرات-
ڭىنىعاميا قىلىشاۋراشلاماڭاج-ىعناماز-ىسو-
‒ىشاۋراشلام.كەرەكۋرۇقنەپشۇكرابنىنويار
قىل كىلىشكەتەج-ەنىتەمزىق-ىنويار- ىدۋتە-
،پىتيەشۇك -سىرىدنوءڭىدرالىشلام-ىشنىگە-
انىسىمرۇت تەمزىق-- ،پەتو- ،ەسەرىسا- ۋەدمە-
نانىعاج يادىعاديو--- تەمزىق- ۋەتو- -ىلىقرا-
ڭىدرالىشلام--ىشنىگە سىق- -ىگەدنىلىگزەم-
.كەرەكۋتەزىساماتماقنىتەجاقۋلەدمە
ناقۋەلوتنىديا ىدرالانىم- :ىدەتپىراد-اساب-
ڭىنىياتلىرۇق-20ايتراپرالۋارات،رالالاق-نادۋا
ڭىتسىلىجامءىكەقىدنويارىلايمونوتۆا،نىحۋر
‒ىتكەياديادىعاديو،پىنەريۇيەلىرەكشىنىحۋر
،پىرىدنەل ىتكەزەك-10قىدنويارىلايمونوتۆا-
‒انروڭىنىسىلىجامءىپلاجىشنىتەجڭىنموكتراپ
ىرالۋرىتسال ‒يەڭەكڭىنموكتراپقىتقاميانەم-
نەگلىت قىلاح،اشنىيوبىراتپالاتڭىنىسىلىجامء-
ڭىنىساراقۇب “ۋرازء،ناعادمىياۋ،نىيق،لىعۇش”-

زىعىت-ەنىرەلەلەسام ،پىرىتساتشۇ- يەلىرەكشى-
ۋەتترەز ،پىزىگرۇج- ،پالراپسوج-- -ىلرۇتء-
‒ىتەتيموكقىلاتروايتراپ،پىتەلىرەگلىىتتەمزىق

،ڭىن ەناجڭىنموكتراپقىدنويار-ىلايمونوتۆا-
‒انرو،نىرەدمىشەشىلرۇتءڭىنموكتراپقىتقاميا
،نىرالۋرىتسال نىراتپالات- ۋرىدناتقانايت-ىتقان-
‒ىدنوءادنىياراۋاىلاملىبۇقىگەتكەزەك.كەرەك
تاپا،ۋناتقاسناتتاپاەناج-ەنىگىدزىسپىۋاحسىر
نىنايز پەتوتاعيادعاجلىعۇشىتسىتاقاعۋتيازا-
ۋرەب -مەج،پىرىدنەدلەمەكنىسابوجقىدنىياد-
پوشء روقساپازقىتتاز،پىتيەشۇكنىعىدنىياد-
،نىسەيۇج لىعۇش- پەتوت-اعيادعاج- ىدۋرەب- -
ۋراقساب نىسەيۇج- ،پىرىدنەدلەمەكزىسكىدزۇ-
ناتتاپا ،ۋناتقاس- تاپا- نىنايز- ناتتاپا،ۋتيازا- -
ۋراقتۇق ۋتەىتقاجرىبءىديادعاجلىعۇش-ەناج-
نىرەتتەمزىق نىش- ەدنىنام- ،پەتسىيادىعاديو-
-لامنەمىعىدناماسابڭىدرالىشلام-ىشنىگە
كىدلىپەكنەپشۇكرابەنىگىدزىسپىۋاحڭىنىكلۇم
.كەرەكۋتە
كىلىشمىكا ڭىنىسەمەكەم- راسابنىرو- -ىيلاۋ-
نىقلوت سابڭىنىسەمەكەمكىلىشمىكا،نەگەلوت-
ىتسىتاقىتساراق-ەتوت-اققاميا-ەناج-ىسىشتاح
ىرالىتپاۋاجڭىدرادنىرو ۋرەسكەت- ،ۋەتترەز-- -
.ىدلوبەگرىبادۋارۇسلاح

ىتاسىگزىگەنڭىنىرەليجۋشموكتراپ)قىلالاق(قىدنادۋاقىدلىجـ2022موكتراپقىتقاميا
ىتشانىسىلىجامءۋاتپاراس،ۋالاعاب،ۋرەبپەسەنەدۋرەگينىتەمزىقىسىلىرۇقايتراپ

-28ڭىديا-1.ىديالراباحايشيلزىمىشلىتء
قىتقاميا-ىنۇك ىتكەزوۋنەريۇايرازانموكتراپ-
ڭىنىساقلاقىلىشسابموكتراپقىتقامياىساپپۋرگ

ڭىنىنىيجسىمرۇتقىلايتاركومەدىعلىج-2022
قىتپىرىقات-ىلۋانرا ايتراپ،پىزىكتونىۋنەريۇ-
ڭىنىياتلىرۇق-20 ساب-ەناج-ىحۋر-- يجۋش-
ڭىنڭيپنيجيش پىتراتءقىلاترو-ىتكەزەك-20-
‒نىسىلىجامىپلاجىشنىكەڭىنىتەتيموكۋرەسكەت
قىلاترو،ەد تەتيموك-- يساياس- ڭىنىسورۋيب- -
قىلايتاركومەد سىمرۇت- ادنىنىيج- نەگەليوس- -
ىدزىڭام ڭىنىزوسء-- نىحۋر-- يەلىرەكشى- --
،پىنەريۇ ،پىرىدنەلىتكەياد- مىلرۇعاناىدمىنات-
،پىتالىراعوج ،پىرىتلەك-ەككىلرىب-ىنايەدي- -
،پىتيەشۇكىتقىلىلاناس سىمرۇتقىلايتاركومەد-
نىنىيج نىش--- ەدنىنام-- يادىعاديو-- -اعۋشا-
كىرەب قىلايەدي- زىگەن- ىدالاق- قىتقاميا.- -
ڭىنموكتراپ -ىتسىلىجامء-وگنايجيۋ-ىيجۋش-
.ىدەليوسزوسءىراءىدراقساب

قىتقاميا-ەتسىلىجام ڭىنموكتراپ- ‒-ەلەشۇم-
يەلىرەكشىنىحۋرڭىنىياتلىرۇق-20ايتراپ”ىر
ىدۋنىسۇتء،ۋنەريۇ ۋاقرا“--- پىرىتو-ەتە-- -
ۋەتترەز نىزوسء-ىقلات-- ەمرەگڭەم،ىدەليوس-
ۋرىدلىبءزىبەلاشابزاجرالىشساباقسابىلەجەراد

.ىدرىسپاتنىلايرەتام
ڭىتكىلىشپوك نىزوسء- تايقۇم- نانناعادڭىت-
،نىيەك ‒رالانىملو.ىدەليوسزوسءوگنايجيۋ-
لىكۇبىياتلىرۇق-20ايتراپ:ىتتەسروكپاتاىد
،ىنايتراپ لىكۇب- اڭاجنىقلاحتلۇراء-ىگەدلە-
ڭىنمزيلايستوس-اشوگڭۇج-ىگەدرىۋاد -اڭاج-
‒سيلايستوسياپپاج،ەگۋزىكتەجلوق-ەنىسىڭەج
كىت اۋحڭۇج،اعۋرۇقتەكەلمەمناعنادنامازىسو-
ڭىنىتلۇ ەگۋتەلىرەگلىياپپاجنىۋنەدلۇگ-ىلۇ-
،ادۋرىدنالاتنى ادۋرىدلىمۇج- ەگناملاەرىلەلەك-
ڭەرەت-ەناج يحيرات- يجۋشساب.-ەي-ەگنام-
ڭىنڭيپنيجيش پىتراتءقىلاترو-ىتكەزەك-20-
ەدنىسىلىجامىپلاجىشنىكەڭىنىتەتيموكۋرەسكەت
نەگەليوس ىدزىڭام- ىزوسء- ڭىنايتراپ- قازۇ-
تىقاۋ ىدنايابڭىتتەكەلمەم،ەنىۋزىگرۇجكىليب-
،انىعىتشىنىت انىعىلۋاسنامانەمىتىقابڭىتقىلاح-
نىتاياس كىيب- رادعابىنەلەسام،پىرۇتادىعرۇت-
،يابزاجنەدۋتە قىلايگەتارتس-- -ىتقىلىتقارۇت-
،پاتقاس ياپپاج-ىنايتراپ- ڭاتاق- ىدۋراقساب- -
يەلىرەكشى ۋنۇسيوب-ىلرىبۇتء-ەگۋتەلىرەگلى-
نىمەشلو ىدەلرىزا- -ىلەجەرادراء-ىعاتقاميا.-
موكتراپ نەم- ڭىنىياتلىرۇق-20ايتراپتەمىكۇ-
،نىنامءيحيراتڭەرەتنەمىنامءيساياسىلەلەك

ىتتەكەرانەمايەدي،پىنىسۇتءەتەج،قوجزوسء
ساب ڭىنڭيپنيجيشيجۋش- ڭىنىزوسءىدزىڭام-
نەمىحۋر ساب،پىرىتلەكەككىلرىبەدنىنامنىش-
ڭىنڭيپنيجيشيجۋش قىلاترو-ىتكەزەك-20-
پىتراتء ۋرەسكەت- ڭىنىتەتيموك- ىپلاجىشنىكە-
ەدنىسىلىجام ناعيوق-اعاترو- نىيقىرىءىتلا”-
‒ايمونوتۆا،پىرىتسىلاسيەلىرەكشى“نەمەلەسام
،ىناگروىتەتيموكۋرەسكەتپىتراتءقىدنويارىل
قىدنويار-ىلايمونوتۆا موكتراپ- ۋرىتسادمىيۇ- -
“ىعاتقاجىتەج”ناعرىدناتقارۇتنىقيا-ىمىلوبء

نەمنىيۇت-ىگەدۋرەسكەت-ىنەلەسام ارىتساتشۇ-
ناعلاتقاسەدنىزو،پىترىگۇجيوڭەرەتپىرىتو
راتقىلىقلو يەلىرەكشىىدرەتكىدزىسرەتەجنەم-
،پىۋات نىحۋرۋاساجسىرەكڭوتىزوء--ەنىزو-
،پىرىدنەلەلۋاس نىتەلىباقزوء--- زىسكىدزۇ-- -
،پىتالىراعوج قىدڭاتاق-- ىدنىس-- -ىگزىگەن-
ڭاتاق،ىدنەۋا ،ىدرالاراش- قازۇىديارڭاتاق-
تىقاۋ ،پىرىتساعلاج- يەدنىپكەاتقىروج-اڭاج-
ۋيوقڭىدۋسوقەسەەدرىۋاداڭاج،ڭىدۋەلىرەگلى
نەم-ىيار ىدنىلاج- نىيادعاج- ،پىرىتساتپىلاق-
ادنىياتلىرۇق-20-ايتراپ نەگنەلىگلەب- -اناسىن-
ىدرەتتەدنىم ۋرىسا-ەگەزۇج- سەرۇكادنىلوج-
.كەرەكۋزىگرۇج

قىلاترو:ىدەتپىراداسابىدرالانىمسىلىجامء
تەتيموك يساياس- ڭىنىسورۋيب- قىلايتاركومەد-
سىمرۇت ،پىتەسروكىگلۇاعايتراپلىكۇبىنىيج-
ەگەنو ىدلوب-- ساب.- ڭىنڭيپنيجيشيجۋش- -
قىلاترو تەتيموك-- يساياس-- ڭىنىسورۋيب-- --
قىلايتاركومەد سىمرۇت- ادنىنىيج- نەگەليوس- -
ىدزىڭام ڭىنىزوسء- ىسايەدي،كىيب-ىسىعرۇت-
،ڭەرەت ەككىلىشنەپسىيۇس- ىلوت-- ،پىلوب-- -
ىتسادلوجڭيپنيجيش نەكتە-ىقتيۇ-- -ايتراپ-
ىتشىروب،ىتتاسقامىگلەۋاڭىنىتەتيموكقىلاترو
كىرەب-ەتسە ،پاتقاس- ناتسامىجلۇب- ىنايتراپ-
ياپپاج ڭاتاق- نەمىناديامنىقيا-ىعادۋراقساب-
ساپتياق نىرەگىج- -20ايتراپ،پەلىگياقىلوت-
نىرالۋرىتسالانرونەمىرەدمىشەشڭىنىياتلىرۇق
،ەگۋرىدنەلىتكەياد نىسىلىرۇقيساياسڭىنايتراپ-
،ەگۋتيەشۇك ىدۋراقسابڭاتاقياپپاج-ىنايتراپ-
‒ەلرىزانىمەشلوۋنۇسيوبىلرىبۇتءەگۋتەلىرەگلى
يجۋشسابرالۋاراتىلەجەرادراء-ىعاتقاميا.ىد
ڭىنڭيپنيجيش ىدزىڭام،ڭىنىرەدزوسىدزىڭام-
ڭىنىۋاقسۇن نىحۋر--- يەلىرەكشى- ،پىنەريۇ- -
‒مونوتۆا،ڭىنىتەتيموكقىلاتروايتراپ،پىنىسۇتء
ىلاي قىدنويار-- ڭىنموكتراپ- قىلايتاركومەد- -
سىمرۇت نىنىيج- يادىعاديو- -ىگەدنىنوجۋشا-

ىراتپالات ،اشنىيوب-- قىلايەدي--- ىدمىنات-- --
ىدرەتكىدزىسرەتەج،ىدرەلەلەسام،اعۋتالىراعوج
پىرەسكەت ەنىزو-زوءەناجنىس،اعۋيوقاعاترو-
نىس ،ەگۋتەتسىرو- ۋتەزۇت-ۋەتتەرىتقىلىعڭىت-
،پىزىگرۇج نىيەگڭەد- -ىيانىش-اعۋتالىراعوج-
شۇك ،پىلاس- يەلىرەكشى- ،پىرەسكەت- ۋادلات-
،پاساج يەجگە- پىرىتسادمىيۇ-ىليەجگەت-- -
،پىراقتا قىلايتاركومەد- سىمرۇت-- نىنىيج-- -
ىراعوج نەماپاس- ،اعۋشا- ەككىلىدمىنوىسقاج-
لوق كىدلىپەك-ىيانىش-ەگۋزىكتەج- ،پىتە- -
قىتقاميا ۋرىتسىيۇڭىنىساقلاقىلىشسابموكتراپ-
،نىتاۋق نىتاۋقۋرىدلىمۇج،نىتاۋقكىلرەگنىۋاج-
.كەرەكۋتيەشۇكمىلرۇعانا

،ناقۋەلوتنىديا ،ناقلاۋءاريملا،اۋحۋايڭاج-
،ڭايچيۇگەۋش،ڭىفيشۋاج،كەبرىداقىزاعامۇج
ۋاج ،ڭافيۇس- ،يۇش-ىك- راتقۇم- ،كەبمىراك- -
،نۇجوگ-ىچ نىقراج- ،يابرىبڭاج- ،ياحيب- -
قىلىشسابتروتءىعاتقامياىلراتاقڭىشڭۇدڭاۋ
ڭىناقلا ،ىرالىشساب- قىتقاميا- ىلەجەراد-اترو-
‒ۋتارۋكورپەشمىلوبنەمىسەمەكەمىتوسقىلاح
ڭىنار ىتسىتاقىتساراقەتوتاققاميا،ىرالىشساب-
ڭىدرالۋارات ىراتسادلوج-ىتپاۋاج- -ەگۋنەريۇ-
.ىتسانىتاق

ىتتەتسىرونىلىميقۋارۇسلاح،پىسىعۇيادعاجنەمىسىناليابىسەكەرەممەتكوك،پىراباعراتقىلۋاتسىقناقۋەلوتنىديا

ىعلىجـ2022ڭىنىساقلاقىلىشسابموكتراپقىتقامياىساپپۋرگىتكەزوۋنەريۇايرازانموكتراپقىتقاميا
ىدزىكتونىۋنەريۇقىتپىرىقاتىلۋانراڭىنىنىيجسىمرۇتقىلايتاركومەد
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راباحىدزىڭام

كىرەسراديد:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

ىرادياىلۋانراۋنەريۇىدۋزاج-لىتءنىتالىنادلوقساتۇترىبءەتتەكەلمەم

国家通用语言文字学习专栏
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ىتتراۋنىتۇت،ىدلوبتەسۇكرازاب،ۋيوقسۇتءكىلەكەرەم

ىسىشلىتءڭىنىتەزاگڭايجنيش\تلۇبرانا□
يۋڭۇحيح

كىلەكەرەم راتتاز- رەلەينۇداشاماتادنىرازاب-
زوك ،ىدەرىدنىرۇس- راتتازىتسىتاق“-اعنايوق”-
پىلوت ؛رۇت- ،ىرەبڭەشادۋاسىرىء-ىسياقراء-
رالاناحونيك ڭىدرالياجماعات،پىلوتقىل-اعمادا-
-راق؛ىدلوبىدمىتوءرالراۋات،پىزىقىسادۋاس
زۇم نىرادڭالاىعڭاشىرىءىسياقراء-ىتروپس-
‒ەكەرەممەتكوكڭىدرەج-رەج،پەلوباعنامۋد
‒لىميقتاحاياس-تەينەدامىدمىتراتىگەدنىس
...رىتاجپىلىتەسروكىرىبءڭوسنەنىرىبىراد

،ىنۇك-27ڭىديا-1 ناۋتيەم- ناعالايراج-
مەتكوك ۋنىتۇتىگەدنىزەكىسىلامەدىسەكەرەم-
ڭىنڭايجنيش،ەشنىۋلىتەسروكەدنىتەمىلامىدناس
‒اتسابىتتاسء”ىبىساكۋەتوتەمزىققىتسىمرۇت
‒ڭايجنيش،ەدنۇك6ىعڭىدلا،ىدلاىسراق“ىنام
‒لىج-2019ىمەلوكۋنىتۇتاشاتروكىدنۇكڭىن
مەتكوك-ىع ％68ادناعرىتسىلاسنەمىسەكەرەم-
،ىتترا ەلى،ڭىنىسالاقىجمىرۇء،ەدنىشىڭىنۇم-
قازاق ،ڭىنىسىلبو-ىلايمونوتۆا- نيلوعنىياب- -
لۇعڭوم ىمەلوكۋنىتۇتڭىنىسىلبوىلايمونوتۆا-
ىدەلەيىدنىرو3-ىعڭىدلا ترىس.- كىلرەج- -
ڭىدرادنامرالا ىۋنىتۇت- نەكتو- نەمىعادلىج- -
‒ۋنىتۇتىتكىلىگرەج،پىترا％23ادناعرىتسىلاس
نەم كىلەكەرەم-ەگرىب- سىلامەد- ىگەدنىزەك-
نىتارىدنادناج-ىناكيمونوكە ىشۋاعزوق-اڭاج-
.ىدلانياەكشۇك

مەتكوك،پىنادناجاتياقۋنىتۇت
ىتسۇتءارىسانىنامۋدڭىنىسەكەرەم
،ىنۇك-24ڭىديا-1 ياب- رىبءىعادنىنادۋا-
ڭىناراقۇبنەگلەكاعۋلاپىتاستازاعرازابنەرە
پىتاستازادنىنروۋەلوتاشقا،ىدەملىزۇ-ىعايا
ناقتاراتتەمىكۇاراقۇبنەگەتپوكنەگلەك-اعۋلا
.ىدلانىتەلەبۋنىتۇت

ياب ڭىنىنادۋا- ڭيچنايۋيل-ىنىعرۇت- نەرە-
نادرازاب ارىپىسرىبء- قىتسىمرۇت- ىدرادمىيۇب-
پادڭات پىتاس- ڭىنناۋي”128،ىدلا- 20انىتاز-
ۋنىتۇتقىدناۋي نىتەلەب- ،مىدنالادياپ- ەشنەتوت-
.ڭيچنايۋيلىدەد-،“نەكەىدمىيتء

مەتكوك ،ادنىڭاسراق-ىسەكەرەم- نەگەتپوك-
رەلرەج ،پىتاراتەدرۇتىلرىعوشنىتەلەبۋنىتۇت-
رىعۇتاتسىلامەدىگەدنىزەكىسەكەرەممەتكوك”
،پىتانرو ۋنىتۇت- نەمىتەلەب- نىيو- “ۋتەسروك-

ۋنىتۇتىگەدنىسەكەرەممەتكوكىلىقرا-ىلىساتء
.ىدرىدنادناجنىرازاب

ناعاقاق ادزايا- ىرالياراسادۋاسىلىج-پىج-
‒اراب“اعۋلامەد،پەدلىيەس”ڭىنىرادنىعرۇتالاق
نىت تازىرىءىسياقراء.ىدلوب-ىنرو-اشامات-
پىتاس رىبء،ىرادنىعرۇتالاق،ادنىراتقىلاتروۋلا-
،نانىعاج قىليس،نانىعاجرىبء،پىلاپىتاستاز-
.ىتسانىتاقاعرادلىميقىتقايسۋەلىتتىقاب،ۋرىۋس
ادۋاسىرىء ىرەدنەشەك- ‒ەكەرەممەتكوك”ەد-
،“ىدۋتەدلەدەجىدمىلىتاسەدمەلوكڭەكەدنىس

-تلاسكىلەكەرەم”،“ىنەكڭەمراجكىلەكەرەم”
قىتپىرىقاتىگزىگەننەكتەۋاقرا“نىلىميق-اناس
ىدۋنىتۇت ۋتەدلەدەج- ،پىتەتسىرونىرادلىميق-
نىتەجاقۋنىتۇتىلرۇتءناۋلاڭىنىرادنىعرۇتالاق
.ىدرىدناتتاعاناق

ناشناشىجمىرۇءەدنىزەكىسەكەرەممەتكوك
پىتاستاز-ىسيالىتۋا ىرتاەترالالابىڭالاۋلا-
نايوق« رتەپ- رتاەت-ىلرۇتسادء،»- ناشناش«- -
ناباراب-ىسەمرىيۇ-اكيزۋم،»-ىتاناتلاس ىيبء-
ڭيشڭاۋڭايش« ىدرالىتقايس»- ڭىلاق،پادنىرو-
.ىدارۋابنىرادنىعرۇتالاق

كىتپىساك-اڭاج” يۇك- ۋنىتۇت- ڭىنىرازاب- -
نىنامۋد ىدرىسا- ەدنىزەكىسەكەرەممەتكوك.-
ادۋاس سەكياسىرەشلومراديراقڭىنىرالياراس-
نەدىگەدلىگزەم سەكياسمىلىتاس،پىترا60％-
نەدىگەدلىگزەم ىدالىراعوج30％- ىدەد-،“-
ڭىنىمىلوبءۋالراپسوجىڭالاۋلاپىتاستازىسو
.نادڭاجىعىتساب

رەتسىنىروكىدنامۋدىگەدنىسەكەرەممەتكوك
ىبىساكۋس-سا ادنىسالاس-- نىقيا-ەشكەرە- -
ىدلاقياب لىكۇب.- ڭىنڭايجنيش- ەدنىرەج-رەج-
تەنرەتني ىسادۋاسۋس-ساىقسىتنەنىسىلەج-
لەدەج ،پىلەك-انىپلاق- تەنرەتني”-ىسياقراء-
ىزىدلۇج ىرالياجماعات“- راديراق- ڭىنىنىعا- -
.ىدلاىسراقنىزەكترىۋاق

ىسالاقىجمىرۇءەتسۇتىنۇك-26ڭىديا-1
ڭىچيش ايپۇقاشىناح-ىحۋايش-ىگەدنىسەشوك-
ناعلاتقاق-ىتپەستەر يوق- ڭىچىحڭۇرىعاريس-
،ەدنىنەكۇد ڭىننەكۇد- ڭۇينايجيلىسىتپاۋاج-
نەمرەلرەكتەمزىق پىتۇكىدرالراديراق-ەگرىب-
.ىتتاجپىلوبسالابراقنەمۋلا

مەتكوك” ەدنىزەك-ىسەكەرەم- نىرورارىتو-
ۋبات نىيق- ،ىدلوب- ڭىدزىمىنەكۇد،اشناقلاما-
ىرالاناحمىرىيا نىرۇبنۇكرىبء،ەنەكشىك-ەتو-
سىرىسپات ‒زىمادۋاس،ىدياملاقنىروەسەمرەب-
روز،پىنىزەسقىنانىناعاتساب-ەنەتتەسۇكڭىد
.ڭۇينايجيلىدەد-،“قىدلوبەيەگمىنەس
مەتكوك نەدلەجەانىرازابونيكەدنىسەكەرەم-
‒ەكەرەممەتكوكلىيب.ىدالىرادۋارازانەشكەرە
ەدنىزەك-ىس ڭەدلەگرەس«- ىراشرەج- -2«،
ڭۇحڭايجنام« اقسابرىيا«،»ناجزىسىگلەب«،»-
‒پوكىتقايس»زىڭەتڭەرەت«،»رىموءنەكسۇت
نەگەت رالونيك- رالونيكىلرۇتءناۋلا،ىدلىيوق-
ەگۋرىكاعاناحونيكزىسكىرەىدنەمرەروكڭىلاق
.ىدارۋاب

‒ىلاتروۋلاپىتاستازيادىشايجيۇحىجناس
ادنىساشقاب-ونيك103-ىعادنىع ەكتەلەبرىبء”-
.ىتقىشاققىراجىيادعاج“ۋلوبراز

ڭىناناحونيك” راديراق- ىرەشلوم- ىعرىتلىب-
‒انيا％40ادناعرىتسىلاسنەمىسەكەرەممەتكوك
‒مىيۇبىلرۇتءاداناحونيك،ىدالىراعوجادنىسال
پىتاسراد نىتالا- راديراق- انىۋتراڭىنىرەشلوم-
قىدنىرۇم ىعادنىعىلاتروۋلاپىتاستاز،پىلوب-
راديراق ىرەشلوم- ساسقۇ- نەمىگەدلىگزەم- -

ادناعرىتسىلاس ىدەد-،“ىتتراماتسانەت20％-
‒يدسابىگەدنىرىڭوىجناسڭىديادىشايجيۇح
.پىرىتسىناتيۇرىجامىسىشكەموكڭىنىروتكەر

ۋنىتۇتىگەدنىسىلەجتەنرەتني
ىراتتازاشاماتڭىنڭايجنيش،“پىنادناج”

ىدلىراعىشاقترىسنانىتراـترا
ناعىماد نەمىساكيمونوكەىباروتتەنرەتني-
مادلىج ،ادنىساقراڭىنىلامىساتۋزىكتەجلەدەج-
ساب-ەنىرەليۇ رادناقتياق-اعۋسوق- ەلەكادلوج-
،ادناقتاج كىلەكەرەم-- ىراتتاز-- نەنىرەدزو- -
ىدناسڭىدۋامنايت،ۋابۋات.ىدلوبپىرابنىرۇب
ەدنىرەتتەمىلام ،ەشنىۋلىتەسروك- لىيب- مەتكوك-
‒ەكەرەمنەدرەلرەجترىسەدنىزەك-ىسەكەرەم
كىل پىتاستاز- نەدىگەدلىگزەمسەكياسۋلا-
‒ەرەمەناجپاراش-قارا،ناعاتقاسىدۋتراڭو
كىلەك تەسۇكىۋلىتاسڭىدراتتاز-ىلاماتپاروق-
نەمۋلوب ،ەگرىب- قىلالاد- تروپس- ىرەدمىنو-
ڭىدرالىتقايس ۋتراەدرەشلومروزادادنىۋنىتۇت-
.ىتقىشاققىراج

ىدناس ،ەشنىۋلىتەسروك-ەتتەمىلام- -2023-
ىلىج كىلەكەرەم-ىگەتتەنرەتني”-- رادمىيۇب- -
ڭىديا-12ىلىج-2022(ەدنىزەك“-ىسەكەرەم
‒ۇك-28ڭىديا-1ىلىج-2023نەنىنۇك-30
كەشلوبىگەتتەنرەتنيڭىنڭايجنيش)نىيەد-ەنىن
ۋتاس درايلليم5-ىساموس- اعناۋينويلليم907-
،پىتەج سەكياس- نەدىگەدلىگزەم- -16.72％
.ناقترا

‒ادنىروپىساكادۋاسنەگەتپوكىعادزىمىنويار
تەنرەتنيىر ىدۋادلىباقسىرىسپاتەدنىسىلەج-
‒اتقىدباجرتكەلەايجو،ۋوگيڭينۋس،ىداپتاتقوت
نەنىسىلەجتەنرەتنيرالىتقايسازرىمڭالۋب،ىر
پادڭات ‒ىسپاتىلىقرانوفەلەتلوق،ۋلاپىتاس-
ۋرەبسىر ڭىدرالىشۋنىتۇتىتكىلىگرەج،ىلىقرا-
-ياپقىشنەديۇەدەدنىزەكىسەكەرەممەتكوك
.ىداساجكىدنىكمۇمانىۋلاپىتاستازقا

‒ەكەرەمرادمىيۇبكىلەكەرەمىگەتتەنرەتني”
ىلرفيس”ىگەدنىسىلەجتەنرەتني،ەدنىزەك“ىس
ادۋاس “ۋرىدنەدلۇگنىعىلىشاۋراشلىۋاىلىقرا-

لىكۇب،ىدلوبىدنامۋد،ىدلاپقىىنرو-ىلۋانرا
نەكلۇ-ىسياقراء-ىگەدلە ،ىرەدنەكۇدادۋاس-
،رالرازابنەرە ەدمىنو-ىعىلىشاۋراشلىۋا- نىر-
مىيالوت ۋتاس- ىدۋتاسنەمۋرىدنوءىرالرازاب-
ىدۋرىتساتشۇ ەنەسلەبنىرانياقتاز،پىتيەشۇك-
،پىرىتسادمىيۇ مىنو-ىعىلىشاۋراشلىۋا- نىرەد-
تەنرەتني ەدنىسىلەج-- ڭىدۋتاس- -ىگىلىدمىنو-
.ىدلىرەتوكەگۋەلروىراعوج،پىلوبىتكەنروك

نىرۇب” ڭىنڭايجنيش- يوق- ،ىلاپاسڭىنىتە-
،مىدەنەگىتسەنىگىدنەكەىراعوج-ىگىتكەروق
نەپقىياديبءڭاتروسقىلاكيناگرو’-ىلوج-ىسو
ىمادء،مىدلاپىتاسزارىبء‘نەنىتەيوقناعلىعاب
،ىسقاج-ەتو يەتتيت- قوجىسىيءىسمىلۇكەد-
،نەكە پىتاسپاروق2پىنالادياپنادياروىسو-
،پىلا نەكلۇ-ىگەديۇ- پىرەبىج-ەگرەلىسىك- -
مىدرەب مەتكوك-ىعلوج-ىسو.“- ەدنىسەكەرەم-

نەنڭيجيەب نەمرالىعادنىسابتوازرىمەينەگلەك-
.ىتتاتنىمادءڭىنىتەيوقڭىنڭايجنيشەگرىب

‒ڭومىراسقىبوقەدنىزەكىسەكەرەممەتكوك
لۇع ىلىگياكىتتەمۋەلاڭىنىنادۋا-ىلايمونوتۆا-
‒رەدمىنوىتساراق“ەنىمادىراسقىبوق”ىساكرام
ناعلىعابنەپقىياديبءڭاتروسقىلاكيناگرو”ڭىد
ىمىلىتاسىعادنىسانراادۋاسقىدنورتكەلە“ىيوق
تەسۇك كىلەكەرەم- ،ڭيجيەب،پىلانياانىمىيۇب-
‒ەدرەلرەجىتقايسڭايجىج،ڭۇدڭاۋگ،ياحڭاش
ڭىدرالىشۋنىتۇت-ىگ ،ىدلوبەيانىۋلا-ىسراق-
تەنرەتني ەدنىسىلەج-- كىلەكەرەم- رادمىيۇب- -
8ىساموسمىلىتاسىرەبنانناعلاتسابىسەكەرەم
.ىداياتاعناۋينويلليم

زىبء” ڭىدۋاتپاروق- نىيەگڭەد- ،پىرىسوء- -
ڭىنڭايجنيش ماتسانان3000نانىترىس--ىشىء-
ۋتاس نىسانرا- رادمىيۇبكىلەكەرەم،كىتتيەڭەك-
ەدنىزەك-ىسەكەرەم ۋلىتاس- لەدەجىرەشلوم-
ڭىننادۋا-ىسوىدەد-،“-ىتترا قىدنورتكەلە-
ادۋاس كىتتەمۋەلا- تەمزىق- ۋەتو- ڭىنىعىلاترو-
.ۋاحڭىچىسىتپاۋاج

‒ەكەرەمرادمىيۇبكىلەكەرەمىگەتتەنرەتني”
ەدنىزەك“-ىس ىعىلىشاۋراشلىۋاڭىنڭايجنيش-
ڭىنىرەدمىنو تەنرەتني- كەشلوبىگەدنىسىلەج-
ۋتاس ىساموس- رىبء-ىنىيج-- درايلليم- -850
نەدىگەدلىگزەمسەكياس،پىتەجاعناۋينويلليم

ىتقىباقىتتاق،كەديج-سىمەج.ىتترا19.08％
‒رالىشۋنىتۇترالىتقايسىتەسۇق،لام،سىمەج
.ىدنەلوبانىۋلاىسراقڭىد

،پىرىتسىعوتىتتاحاياسنەپتەينەدام
“ۋزىكتوەكەرەمپىۋەتىعڭاش”

ىدلانياەگناساڭاج
،قىشايادياشناپسا،الادقاپپاناعناتمىقراق
‒كىج(موقڭىنىعامياياتلاىنۇك-26ڭىديا-1
ڭەلەب قىلاراقىلاح)- نەۋرەس-لىيەس-ىعڭاش-
ادنىعامۋا ،ىداسىلاشياقرادمادا- لىكۇب- ڭىدلە-
رەج نەنىرەج-- ىرەلرەكسەۋاىعڭاشنەگلەك-
زىڭەت راقىگەتكىتكىيبرتەم2800نەنىيەگڭەد-
.ىدنىزەسنىعىزىقڭىدۋاناعرىسادنىلوج

ىۋاتنۇجڭايجەدنىزەكىسەكەرەممەتكوك«
قىلاراقىلاح ياعوتكوك،ىعامۋاسىلامەدىعڭاش-
‒كىج(موق،ىعامۋاسىلامەدىعڭاشقىلاراقىلاح
ڭەلەب ىعامۋاسىلامەدىعڭاشراققىلاراقىلاح)-
ىدنىس نەكلۇ3- راق- ىعڭاشادنىڭالا-ىعڭاش-
نەگلەك-ەگۋبەت 800ڭىم54ىناسمادا-ىپلاج-
‒ەممەتكوكىعلىج-2022،پىتەجەكتەر-مادا
ىدەد-،“ىتترا％33ادناعرىتسىلاسنەمىسەكەر
ڭايجنيش ياتلا- ىتكەشىبوتۋتىماد-ىتتاحاياس-
ڭىنىگىتسەتكىرەس ڭىچنالڭاۋ-ىعىتساب-اقلا- -
.پىرىتسىنات

ڭايجنيش نىتلا- راق- ەنىۋەدلەبكىدنەزۇم--
،ناقسالانرو ‒جنيشەدنىزەكىسەكەرەممەتكوك-
ادىرادڭالاىعڭاشراقنەكلۇىسياقراءىعادڭاي
راق ڭىدۋبەت-ىعڭاش- ىسراقنىلىگزەمترىۋاق-
رەج،ىدلا زۇم-ىگەدرەج-- راق،ادنىرادڭالا- -

راق،ادنىرادڭالا زۇم-- قىتپىرىقات-ىگزىگەن- -
ادنىرالاشقاب ڭىدرالىشتاحاياس- ىتكەنروكىناس-
‒اتتاحاياسىدڭايجنيشڭىدراتقىدڭايجنيش”.ىتترا
،نا-يش،ۋدڭىچ،ترىسنەتسىنىروكىدنىس“ىۋ
،ڭيجيەب ،ياحڭاش- نەدرەلرەجىتقايسنىجنىش-
نەگلەك ڭىنىتاحاياسڭىنڭايجنيشرالىشتاحاياس-
‒ەتسۇتاۋق-شۇكىدنەمراپانىۋنادناج-اتياق
كەبىج.ىد ىعامۋاسىلامەدقىلاراقىلاح-ىلوج-
،ىڭالا-ىعڭاش قىلاراقىلاحىلوكادعوبناشنايت-
،ىڭالاىعڭاشقىلاراقىلاحنۇيياب،ىڭالا-ىعڭاش
نۇجڭايج ىۋات- قىلاراقىلاح- سىلامەدىعڭاش-
،ىعامۋا رەلرەجىتقايسىڭالا-ىعڭاش-ىتىسيۆ-
مەتكوكڭىدرالىشتاحاياسنەگلەكنەدرەجەگزو
مەتكوكپىۋەتىعڭاش”ادنىسىلامەد-ىسەكەرەم
نىسەكەرەم ىدمىتوءڭە“-ىگەدۋزىكتو-- تا-
.ىدلانياەگرەجرالياب

ڭىنڭايجنيش لەدەجىبىساكۋنىتۇتزۇم-راق-
،پىماد ،اناحلەسۇت،ۋس-سا- سانىتاق- ىتقايس-
.ىدەبەجنىۋتراڭىنىسالاسپىساكىلرۇتء

رىزاق” رالىشتاحاياس،ىدنىلاسىڭالاىعڭاش-
نەم اناعىدنە،ىديەبوكىرەلرەكسەۋاىعڭاش-
‒احلەسۇتقىتقىلاحەدنىسەكەرەممەتكوكنەكتو
رالان ‒وقەدزىبء،ىدلوتقىلاققانوقىنۇكراء-
-،“قىديوقپادنىيادنىۋتراتلىجاڭاجاعراتقان
نىشرىۋبىدەد ڭىنىعىلاجوقاۋراشاۋىد-ىنادۋا-
.ناپۋاتىسىتپاۋاج
،پىسۇتءاعناسارا،پانيونىرادنىيوزۇم-راق
سىق ناقسالاراقىۋسنەپقىتسى”نەنىرەدنۇك-
‒ەكەرەممەتكوك.ىدنىزەس“ىدناپساتاباقىكە
ادنىسىلامەد-ىس ۋسۇتءاعناسارا،ۋبەت-ىعڭاش-
نەگەتپوك ڭىنمادا- ىعنىرۇب.ىدلانياانىۋادڭات-
لوس-ىعادرادلىج نەمىعاتسۇت- ،ادناعرىتسىلاس-
ياتتاحاياساعناساراىگەدنىرەجپوكڭىنڭايجنيش
.ىديالومىناسڭىدرەدنەگلەك
ڭاكۋف ڭايجۋ-ىسالاق- ناسارا- -ىعىشالاق-
ناشنايت ادعوب- سىنىروك-ىلوك- ڭىنىرىڭوء- -
،ەدنىسەگرى انىڭالاىعڭاشىلوكادعوبناشنايت-
‒ىرەلرىڭوسىنىروكىگەتكەرىڭوتزىبء”،نىقاج
،نەم سىنىروك- سادلاپقىارازوءنەمىرەدنىيۇت-
،پىلوب ۋاساجكىلىدمىيت،ۋنەتتەكەراپىسەلرىب-
ارازوءىدرالىشتاحاياسىلىقرارەدلىسات-ىتقايس
،قىدادلىباق لىيب- ڭىدزىمىشتاحاياسناعادلىباق-
ىرەشلوم ىدەد-،“ىتترااماشرىبءنادىعرىتلىب-
ڭايجۋ ناسارا- ڭىنىروتكەريدساب-ىعىشالاق-
.نيلڭۇكناتىسىشكەموك

لىيب” زىبء- ادنىرىعۇت-ابزاجەنيەب-اقسىق- -
،قىدرىتسالىپلاج نىرۇب- ناسارا- قانوق- ەنىيۇ-
،پىلەك مەتكوك- نىسەكەرەم- ڭىدرەلىشۋزىكتو-
نانىسالاقىجناسنەم-ىسالاق-ىجمىرۇء-ىبوك
نەگلەك ،ىسالاقالروكلىيب،ىدەرالىشتاحاياس-
‒اياسنەگلەكناتسىلاىتقايسىسالاق-ىلياماراق
رالىشتاح ،پىيەبوك- ىشتاحاياس4000ىنۇكراء-
.نيلڭۇكناتىدەد-،“قىدادلىباق)تەر(

»نەنىتەزاگڭايجنيش«

رازانانىرازابۋنىتۇتىگەدنىسەكەرەممەتكوكڭىنڭايجنيشىعلىجـ2023ـــ

ۋشايادعاجاڭاج،ۋسابماداقىسقاج،ۋتيەشۇكىدمىنەس

)ەتتەبـ1ىساب(

ەكەرەم ەدنىزەك-- ڭىنىسالاق-ىجمىرۇء- ---

نەمىيابۇجەناجنىسانا--اتانيبيل-ىنىعرۇت

نىسالاب ،پىترە- ڭايجنيش- ناۋچڭىش-ىسنايت-

ىدلەك-ەگۋسۇت-اعناسارا-انىياجقانوق ەتشەك.-

‒ادنىنويارالاقناۋاسىسەترە،پەنۇتاعياجقانوق

قاباتەروت-ىع رادماعاتىدمادء- -ەنىسەشوك-

،پىراب ڭىنناۋاس- قاباتەروت-ىماعات-ەشكەرە-

قىۋات كىدنۇك2يادنىسو”.ىتتاتمادءنەنىتە-

تاحاياس ‒ەكەرەممەتكوكڭىنناجىليۇءرىبء-

نىس “نەكەىدەسەليۇەتواعۋعىش-اقتاحاياسەد-

.نيبيلىدەد
ەدزىب” ماتسانەد200- قانوق- -ىسەملوب-
،راب مەتكوك- ڭىنىسەكەرەم-- نەنىنۇك-1-- -
نىيەد-ەگرىزاق قانوق- ،پىلوتقىلىرەلەملوب-
،قىدادلىباق-ىشتاحاياستەرمادا2000-ىنىيج
لۇب سەكياس- نەدىگەدلىگزەم- .-ىتترا30％-
رالىشتاحاياس نەنىزىگەن-- ،ىسالاق-ىجمىرۇء- -
نادرالالاقىعادياڭامىتقايس-ىسالاق-ىلياماراق
،نەگلەك ڭىدرالۇب- مىساب- قاپرۇشۇءىبوك-
ياتتاحاياس-ەگرىب رادناققىش- -ىسنايتىدەد“-
‒وتكەريدسابڭىنىياجقانوقسىلامەدناۋچڭىش
.ڭۇيڭاۋىگىر

ڭىنىنادۋا-ىلوت قىلايگولوكە- ادنىعابلۇگ-

ناعانياج مەسا- رەدلۇگ- زوكڭىدرالىشتاحاياس-

نىرىيەم ،پىرىدناق- الاقياج- نەكسو- ىلرۇتء-

قىتسى كىلۋەدلەب- كىلىشرىتنەدرەتكىدمىسو-

ىديادنىلاج-ىسىنىت تلۇراءنەگنىيكىدناسء.-

نىسەكەرەممەتكوكىليەرەمادنىعابلۇگ-ىقلاح

.ىداليوتەتكىلرىب

ۋاج-ىشتاحاياس ەشكەرەىنارالۇب”:ڭۇتىز-

،نىماتانۇ مەشەش--ەكا-ىبەبەس- ىنەمىمەنۇ-

،پىزىستەرۋس ەككىلرەكتاح،پىيقاميوزاعاق-

ادنىسو-اعۋعىتتاج پىترە- ڭىنارالۇب،ىدەلەك-

.ىدەد“مەكروكەشكەرەەدىسىنىروك
‒اعاسوب،ۋيۇتءاراپشۇت،ۋەليبيبء،ۋتياناء

قىل ،ۋزاج- زاعاق- ۋسانىتاق-ىتقايس-اميو- -

ىسراقڭىتكىلىشپوكادرادلىميقىتشۇك-ىتاپيس

،پىنەلوب-انىۋلا مەتكوك- نەمۋرىدنىزەسنىبەل-

،ەگرىب مەتكوك- ڭىنىسەكەرەم- نىيەرەم- ارىسا-

.ىتسۇتء

ىلوت قىلاحقىدنادۋا-- تەمزىق-ىساشقاب- -

ۋەتو ڭىنىعىلاترو- يەپڭاۋ-ىسىشۋرەگڭەم- -:

مەتكوك” نىياس-ىسەكەرەم- اراقۇبادارا-ىسو-
ناعرىتسادمىيۇىرەدزو ەزەرەت--- نىگەنرو- --
قىلاعاسوب،ۋيو ،ۋزاج--- ىتقايسيبء-ناء- --

رادلىميق ،پىلىزىكتو- ڭىنەكەرەم- نىنامۋد- -
.ىدەد“ىدارىسا

ەدرەج--ىعادلا” زىمىعاميا- ىتپىتء--- ەد--

ىدمىترات تەينەدام-- تاحاياس-- نىرادلىميق- -

ڭىتتاحاياسنەپتەينەدام،پىزىكتو-ىتساعلاج

نىۋسىعوت ،پىتەدڭەرەت- تاحاياس- ڭىنىبىساك-

نىنۇمزام ڭىنىبىساكتاحاياسڭىتقاميا،پىتىياب-

،ىسقاجىراء لەدەجىراء- “ىديەبەجنىۋماد-

قىتقامياىدەد تەينەدام-- ،ەيبرات-ەنەد--- --

تاحاياس-ەناج-ايزيۆەلەت--ويدار ىسەمەكەم-

راسابنىرو،ىيجۋشڭىنىساپپۋرگقىلىشسابايتراپ
.اۋحڭۇحياچىعىتسابەمەكەم
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راباحىدزىڭام
ىبنەسيەسىنۇكـ31ڭىدياـ1ىلىجـ42023

كەبرىمورەگىج:ىروتكادەرڭىتتەبلۇب

قىياتانروكىرەبنىمىناتاعلۇتقاتروىتلۇاۋحڭۇج

ىنۇكـ28ڭىدياـ1 مەتكوكــ ـ
نەنىسەكەرەم ـىشنىرىبءـىگنىيەكـ
سىمۇج ،ىنۇكــ ڭىدزىمىعامياــ ــ
ەمەكەم ،ىعادنىرادنىروــــــــ ــ
،رداكـىعادنىرالۋارات ــىشسىمۇجـ
رەلرەكتەمزىق ـتەبيناحۋراشاماتـ
نەمەنيەب ەدزەلــــ سىلامەد”ــ ــ
نەنىيۇك سىمۇج”“ــ ەنىيۇكــ “ــ
،پىساملا رابـ نەمىرەدلىيەپــاتنىـ
ڭىتادراپاساڭاج،پىسىرىكەكتەمزىق
.ىتتەسروككىلرەكسى

ىراباحقانيجڭىدزىمىتەزاگ

،قىتقاميا□ كەشەۋاشـ قىلالاقـ كىلىشمىكاـ نەدرەتسىـ ىرەلرەكتەمزىقڭىنىعىلاتروۋەتوتەمزىقـ
.ادۋادلىباقىناراقۇبنەگلەكەگۋرىتىبسىمۇج

.ادۋرىتسالانروسىمۇج،پىشاسىلىجامءىسەمەكەمىرەتسىادۋاسقىتقاميا□

ناۋاس□ قىلالاقـ ۋالامروفەرـۋمادـ ـايتراپـىتەتيموكـ
ڭىنىسەسڭەكـىسىلىرۇق ىرەلرەكتەمزىقـ تارۇمياشنامرۇقـ
.ادۋسادلىقاىتتەمزىقڭۇحڭاچايشنەپ

ىرەكتەمزىقڭىنىعامۋاكىتتەمۋەلاىلوجڭيجنىۋىسامراقسابىلامءىنويارالاقاڭاجڭىنىسالاقۋحيش□
.ەدۋرىتىبنىسىمۇجڭىدرادنىعرۇت كەشەۋاش□ ادنىسالاقــ ىرالانيشامـىعىلازاتـاتروــ قىتسىمرۇتـ ـ

.ادۋالازاتىدراتقىسقوق

.ەدۋرىتىبنىسىمۇجڭىدرادنىعرۇتىرەلرەكتەمزىقڭىنىسەمەكەمىرەتسىقىلاسقىدنادۋاىلايمونوتۆالۇعڭومىراسقىبوق□

▲ ىدەتوتەمزىقىتسالىقىاعاراقۇب،پىسىرىكەكتەمزىقنەپحۋرناعادنىقساتىنۇكىقشاعلاناققىشاقسىمۇج▼
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